
  

 

 

 

DELIBERAÇÃO CBHSF Nº 133, de 19 de maio de 2022 

 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF, criado pelo Decreto 

Presidencial s/nº de 05 de junho de 2001, no uso de suas atribuições e; 

Considerando o disposto no art. 5º da Resolução nº 109, de 13 de abril de 2010, do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, que “os comitês de bacia hidrográfica 
deverão encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, até o dia 30 de junho 
do ano seguinte, relatório de atividades anuais”.  
 
Considerando o disposto no Termo de referência, anexo ao Contrato de Gestão nº 
028/ANA/2020 que o comitê deverá aprovar na primeira reunião plenária do exercício 
subsequente o Relatório Anual de Atividades – RAA previsto na agenda do exercício 
anterior. 
 
 
DELIBERA: 

Art. 1º Fica aprovada o Relatório Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco do exercício 2021, apresentado Anexo a esta Deliberação.  

Art. 2º Esta Deliberação deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH e anexada ao Relatório de Gestão referente ao exercício de 2021 para 

fins de cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 28/ANA/2020.   

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.  

Ouro Preto, 19 de maio de 2022 

 

 
 

 

 

Aprova o Relatório Anual de Atividades do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – exercício 2021 
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O objetivo deste Relatório é apresentar, de forma sucinta, as principais atividades 

realizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) no 

exercício de 2021. 

1. O CBHSF 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF é um órgão colegiado, 

integrado pelo poder público, sociedade civil e usuários de água, que tem por 

finalidade realizar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da 

bacia, na perspectiva de proteger os seus mananciais e contribuir para o seu 

desenvolvimento sustentável. Para tanto, o governo federal lhe conferiu atribuições 

normativas, deliberativas e consultivas. 

Criado por decreto presidencial em 5 de junho de 2001, o CBHSF tem 62 membros 

titulares e expressa, na sua composição tripartite, os interesses dos principais atores 

envolvidos na gestão dos recursos hídricos da bacia. Em termos numéricos, os usuários 

somam 38,7% do total de membros, o poder público (federal, estadual e municipal) 

representa 32,2%, a sociedade civil detém 25,8% e as comunidades tradicionais 3,3%. 

Missão: Descentralizar o poder de decisão, Integrar as ações públicas e privadas; 

Promover a participação de todos os setores da sociedade. 

Objetivo: Implementar a política de recursos hídricos em toda bacia, estabelecer 

regras de conduta locais, gerenciar os conflitos e os interesses locais. 

Competências:  

I – promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes; 

II – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 

hídricos; 

III – aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

IV – acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

V – propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as 

acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito 

de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de 

acordo com os domínios destes; 

https://drive.google.com/open?id=1fvjy1gbkMsvyW7s2ZtMpI5P2fwELNLAt
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VI – estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os 

valores a serem cobrados; 

VII – estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 

interesse comum ou coletivo. 

2. Atividades Desenvolvidas no exercício 2021 

Em plenária do CBHSF, realizada por meio de videoconferência no dia 17 de 

dezembro de 2020, foi aprovado o calendário de atividades do CBHSF para o 

exercício 2021, através da Deliberação Normativa nº 122/2020.  

Para a construção da proposta da agenda do CBHSF foi pensado o retorno de 

algumas reuniões presenciais. No decorrer de 2021 o mundo ainda vivencia o cenário 

de crise com a pandemia do Coronavírus, causador da doença Covid-19, neste 

sentido, a agenda de atividades do CBHSF foi cumprida com algumas alterações a 

fim de atender as orientações quanto às medidas de prevenção e controle.      

O CBHSF trabalhou durante o ano de 2021 praticamente no modelo remoto, sendo 

que com o avanço da vacinação no país foi possível à retomada de algumas 

atividades presenciais de forma gradual. 

Segue abaixo a relação das atividades realizadas pelo CBHSF em 2021, dando 

destaque a realização do Processo Eleitoral do comitê, que pela primeira vez, desde 

sua criação, aconteceu de forma remota. 

2.1. Plenárias 

Plenária Data 
Link de acesso a Composição, 

Convocações e Atas  

Link de acesso aos  

vídeos 

XL Plenária 

Ordinária 
06 de maio  

Plenário - CBHSF : CBHSF – Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

XL Plenária do CBHSF: 

Flexibilização das 

vazões e seus impactos  

XLI Plenária 

Ordinária 
09 de setembro 

XLI Plenária Ordinária 

do CBHSF  

XXIV e XXV 

Plenárias 

Extraordinárias  

16 e 17 de 

setembro 

XXIV Plenária 

Extraordinária - 16 de 

Setembro / 2021 - 

Gestão 2021/2025 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://www.youtube.com/watch?v=UoXXr4c27Nw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=UoXXr4c27Nw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=UoXXr4c27Nw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pz1vy0gS33c&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=pz1vy0gS33c&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=5-4TC-lGXeE
https://www.youtube.com/watch?v=5-4TC-lGXeE
https://www.youtube.com/watch?v=5-4TC-lGXeE
https://www.youtube.com/watch?v=5-4TC-lGXeE


 

6 

 

 

XXV Plenária 

Extraordinária - 17 de 

Setembro / 2021 - 

Gestão 2021/2025  

 

XLII Plenária 

Ordinária e XXVI 

Plenária 

Extraordinária 

09 e 10 de 

dezembro  

XLII Plenária Ordinária 

CBHSF - Recursos 

Hídricos no Futuro: Os 

desafios da bacia do 

São Francisco 

 

XXVI Plenária 

Extraordinária CBHSF - 

Recursos Hídricos no 

Futuro: Os desafios da 

BHSF  

 

 

Principais assuntos abordados em 2021: 

O tema da XL Plenária Ordinária do CBHSF foi sobre “Flexibilização das vazões e seus 

impactos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco”, assunto muito debatido no 

âmbito do CBHSF durante o exercício de 2021. Além disso, importante matéria foi 

encaminhada durante esta plenária: Aprovação da prorrogação do prazo da 

delegação de competência à Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo para 

desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica até 31 de 

dezembro de 2027. Na sequência, a deliberação aprovada foi encaminhada ao 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH cuja aprovação foi em 04 de 

novembro de 2021 por meio da Resolução CNRH nº 228/2022. A Resolução pode ser 

acessada em Prorroga o prazo da delegação APV. Outros pontos importantes foram 

deliberados nesta reunião de maio como Aprovação do Relatório de Atividades do 

CBHSF - exercício 2020 e Aprovação de alteração no Plano de Aplicação Plurianual 

https://www.youtube.com/watch?v=DmXCxkepW4Q
https://www.youtube.com/watch?v=DmXCxkepW4Q
https://www.youtube.com/watch?v=DmXCxkepW4Q
https://www.youtube.com/watch?v=DmXCxkepW4Q
https://www.youtube.com/watch?v=iHM_Kg0-aGA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=iHM_Kg0-aGA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=iHM_Kg0-aGA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=iHM_Kg0-aGA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=iHM_Kg0-aGA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=0VJmhDiulhA
https://www.youtube.com/watch?v=0VJmhDiulhA
https://www.youtube.com/watch?v=0VJmhDiulhA
https://www.youtube.com/watch?v=0VJmhDiulhA
https://www.youtube.com/watch?v=0VJmhDiulhA
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/#delegataria
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2021/2025 do CBHSF. Na oportunidade foi apresentado o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos por representante do MDR.  

Durante a XLI Plenária Ordinária, realizada no dia 09 de setembro de 2021 por meio de 

videoconferência, o CBHSF se despediu da gestão 2016-2021. Foram apresentadas as 

principais ações e atividades do CBHSF durante o período e projetos executados.  

A posse dos novos membros do CBHSF para Gestão 2021-2025 e eleição da nova 

diretoria do CBHSF foi realizada em Maceió/AL com transmissão ao vivo pelo canal do 

CBHSF no youtube. Na sequência, foi realizada a primeira Plenária da Gestão que 

contou com apresentações e orientações relacionadas ao funcionamento do CBHSF 

e outras temáticas cujo alinhamento se fez importante como Competências da 

Agência Peixe Vivo e Contrato de Gestão, Plano de Aplicação Plurianual e Plano 

Orçamentário Anual, Formação das Câmaras Técnicas, Apresentação do Sistema de 

Informação do CBHSF e das ferramentas de comunicação do Comitê.   

As XLII Plenária Ordinária e XXVI Plenária Extraordinária do CBHSF foram realizadas nos 

dias 09 e 10 de dezembro em Salvador/BA e aprovou diversas deliberações: 

Deliberação CBHSF Ad Referendum nº 126/2021 que “Dispõe sobre a doação de bens 

adquiridos com os recursos advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos da 

bacia do Rio São Francisco; Deliberação CBHSF que “Dispõe sobre a doação de bens 

adquiridos com os recursos advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos da 

bacia do Rio São Francisco ao Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais”; 

Deliberação CBHSF que “Encerra o Procedimento de Conflito sobre o Uso dos Recursos 

Hídricos nº 03/2015, instaurado no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco – CBHSF”; Deliberação CBHSF que “Aprova o Calendário e Planejamento 

Anual de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) 

para o ano de 2022; Deliberação CBHSF que “Aprova a matriz a ser utilizada para a 

avaliação da eficiência de gestão da Entidade Delegatária para o período de 2022 a 

2025”; Deliberação CBHSF que “Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual de 

2022 – POA 2022 a ser executado com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Além disso, esta 

plenária contou com apresentações de temas relevantes e atuais para a bacia 

hidrográfica do rio São Francisco dando destaque ao debate relacionado à Política 

de vazões da bacia.  

Todas as reuniões plenárias de 2021 foram transmitidas on-line pelo canal do CBHSF no 

youtube.  

Imagens das reuniões:  
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2.2 CCRs  

As Câmaras Consultivas Regionais do Alto São Francisco, Médio São Francisco, 

Submédio São Francisco e Baixo São Francisco são instâncias colegiadas formadas 

com base na divisão fisiográfica da bacia do Rio São Francisco e são compostas por 

membros do plenário, representantes da área de atuação da CCR e representante 

dos comitês afluentes ou conselhos gestores de açudes ou reservatórios, legalmente 

constituídos na área de atuação.   

Compete às CCRs: 
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I - promover a articulação e a integração do CBHSF com os comitês de rios afluentes; II 

- encaminhar ao Presidente do CBHSF as demandas provenientes dos comitês de rios 

afluentes; III - apoiar o CBHSF no processo de gestão compartilhada no âmbito da 

bacia hidrográfica; IV - discutir e apresentar sugestões ao CBHSF, referentes a assuntos 

relacionados à sua área de atuação; V - proceder à divulgação das ações do CBHSF 

na sua área de abrangência; VI - apoiar, no âmbito de sua área de atuação, o 

processo de mobilização para a renovação dos mandatos de membros do CBHSF; VII - 

realizar as consultas e reuniões ou audiências públicas aprovadas pelo Plenário; VIII - 

receber e encaminhar à DIREC as propostas de projetos a serem custeados com 

recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos; IX - indicar representante na 

Câmara Técnica de Articulação Institucional (CTAI).  

As pautas das CCRs em 2021 foram principalmente relacionadas às discussões sobre 

projetos diversos em andamento e em processo de aprovação, apresentação do 

status de execução dos projetos, informações diversas, análise e discussão das 

Deliberações pautadas para as reuniões Plenárias e debates sobre os Protocolos de 

Intenções e/ou Acordos de Cooperação assinados entre o CBHSF, Agência Peixe Vivo 

e os Estados. Também cabe destacar aqui as discussões relacionadas às reuniões da 

Sala de Acompanhamento das Condições de Operação do Sistema Hídrico do Rio 

São Francisco, promovidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - 

ANA.  

Segue abaixo informações sobre as reuniões das Câmaras Consultivas Regionais do 

CBHSF realizadas em 2021. 

CCR ALTO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

14/04/2021 

CCR Alto - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 26/08/2021 

18/11/2021 

 

Em 2021 a CCR Alto realizou diversas ações e encaminhamentos tais como a 

execução da obra de abastecimento de água em Pirapora/MG; o 

acompanhamento, por um Grupo de Trabalho, do Projeto de Requalificação 

Ambiental na Bacia do Riacho das Pedras em Bonfinópolis de Minas e aprovação de 

apoio a projeto na região de Paracatu que enfrentou problemas de segurança 

hídrica. Além disso, acompanhou também o Projeto de Elaboração do Zoneamento 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-alto/
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Ambiental e Produtivo – ZAP da Bacia hidrográfica do rio Guavinipã e debateu sobre o 

termo de parceria com estado de Minas Gerais relacionado ao sistema de irrigação 

de Viveiro em Patos de Minas. 

Imagem de reunião da CCR Alto realizada em 26/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de reunião da CCR Alto realizada em 18/11/2021 
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CCR MÉDIO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

15/04/2021 

CCR Médio - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 
01/09/2021 

25/11/2021 

 

Dentre as principais pautas da CCR Médio em 2021, podemos destacar a discussão 

sobre a proposta para Projeto de Abastecimento Humano para o povoado 

Quilombola de Curralinho; acompanhamento das ações do termo de parceria 

realizado com o Estado da Bahia referente ao cadastro de usuários na Bacia do Rio 

Corrente realizado do Rio Formoso; além de encaminhar e acompanhar as ações 

realizadas pelo CBHSF, e pelo grupo SOS Lagoa de Itaparica, na Lagoa de Itaparica, 

em Xique Xique/BA.  

Nas reuniões realizadas, além da apresentação das deliberações a serem aprovadas 

pelo plenário do CBHSF e pautas inerentes, foram apresentados os trabalhos realizados 

no âmbito dos Comitês Afluentes, como a construção do Plano de Bacia do CBH Rio 

Grande. Contou também com apresentação dos resultados do estudo do Aquífero 

Urucuia realizado pela UFV e o status da situação do cadastramento de usuários, 

apresentado pelo INEMA. Foi apresentado também o andamento PMSBs e projetos 

financiados pelo CBHSF na região do Médio SF.  

Em agosto/2021 os membros da gestão 2016/2020, que não tiveram seu mandato 

renovado, se despediram em reunião virtual, e em novembro/2021 houve a primeira 

reunião com a nova composição da CCR Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da Reunião da CCR Médio – formato híbrido - realizada em 25/11/2021  

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-medio/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-medio/
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CCR SUBMÉDIO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

12/04/2021 CCR Submédio - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 
25/08/2021 

26/11/2021 

 

No âmbito da CCR Submédio, foram debatidos diversos tópicos importantes ao longo 

do ano, como o Siga São Francisco, minutas de deliberações normativas do CBHSF e o 

status dos projetos em execução na região. A reunião de Agosto, por ser a última 

daquela gestão, foi marcada pelo clima de despedida dos membros da antiga 

gestão que não foram reconduzidos no Processo Eleitoral 2021-2025.  Em novembro, 

aconteceu a primeira reunião presencial da CCR desde 2019, sendo também a 

primeira da gestão 2021-2025.  

Os principais momentos do encontro foram a capacitação dos novos membros em 

relação ao Manual de Procedimentos da Agência Peixe Vivo e a aprovação sobre o 

local da Capacitação dos Irrigantes da Bacia do Rio São Francisco - sendo escolhido o 

município de Serra Talhada/PE.  

 
Imagem de reunião da CCR Submédio realizada em 12/04/2021 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-submedio/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-submedio/
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Imagem da reunião da CCR Submédio realizada em 25/08/2021  

 

 
Imagem da reunião da CCR Submédio realizada em 26/11/2021 (Petrolina/PE) 

CCR BAIXO Link de acesso a Composição / Convocação /  Atas aprovadas 

13/04/2021 CCR Baixo CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco  

27/08/2021 

03/12/2021 

 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-consultivas-regionais/ccr-baixo/
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Nas reuniões da CCR Baixo, passou a ser mais frequentemente abordada a política de 

vazões discutida nas reuniões mensais da Sala de Acompanhamento das Condições 

de Operação do Sistema Hídrico do Rio São Francisco, sempre com a assessoria 

técnica do consultor Leonardo Mitre, contratado pelo CBHSF para acompanhar as 

reuniões de forma mais efetiva e os desdobramentos relacionados a esse assunto. 

Além disso, debateu sobre diversos assuntos pertinentes à região, além de discutir as 

minutas de deliberação a serem encaminhadas ao plenário do CBHSF.  

Imagem de reunião da CCR Baixo realizada em 27/08/2021  

2.3. DIREC  

A Diretoria Colegiada (DIREC) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é 

constituída pelo presidente, vice-presidente, secretário e coordenadores das Câmaras 

Consultivas Regionais. Esta se manifesta por meio de Resoluções, representando a 

decisão da maioria dos seus membros. Abaixo a listagem e links de acesso às 

convocações e memórias das reuniões realizadas.  

DIREC 

Link de acesso a Composição / 

Convocações / Memórias das 

reuniões 

Link de acesso às Resoluções 

aprovadas 

28/01/2021 

Diretoria - CBHSF : CBHSF – 

Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco 

Resoluções – DIREC - CBHSF : 

CBHSF – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

26/02/2021 

19/03/2021 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/diretoria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/diretoria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/diretoria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/resolucoes-direc/
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31/03/2021 

17/05/2021 

18/06/2021 

19/07/2021 

05/08/2021 

14 e 15/10/2021 

04 e 05/11/2021 

16/12/2021 

 

Imagens de algumas reuniões da DIREC.  

 
Imagem: Reunião DIREC - formato virtual - realizada dia 26/02/2021 
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Imagem: Reunião DIREC - formato virtual - realizada dia 17/05/2021 

 

 
Imagem: Reunião Extraordinária  - formato virtual - realizada dia 16/11/2021 

 

O ano de 2021 foi um ano de renovação dentro do CBHSF, que passou por um 

processo eleitoral para escolha dos novos membros do colegiado. A DIREC 

acompanhou o trabalho da construção e realização do processo eleitoral, pautando 

em suas reuniões considerações importantes para construção das diretrizes que 

nortearam o processo. A última reunião da Diretoria Gestão 2016/2021 foi realizada em 

agosto de 2021. Os novos membros da Diretoria Colegiada foram eleitos e tomaram 

posse por ocasião da XXIV Plenária Extraordinária do CBHSF, realizada em Maceió/AL 

em setembro de 2021. A primeira reunião dos membros da nova Diretoria Colegiada 

para o mandato 2021-2025 foi realizada em outubro de 2021, em Belo Horizonte/MG, 

quando na oportunidade discutiram o planejamento das atividades da atual gestão. 
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Durante o ano de 2021 a Diretoria Colegiada do CBHSF discutiu e encaminhou pautas 

importantes durantes suas reuniões, e dentre as principais destacaram-se: 

- Construção do Plano de Execução Orçamentária Anual de 2022 – POA 2022 

elaborado a partir de grupos de finalidades, programas e ações presentes no 

Plano de Aplicação Plurianual (PAP-2021-2025) a ser executado com recursos 

financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. O documento objetiva detalhar cada uma 

das ações em sub-ações e o que a delegatária adotará como estratégia para 

chegar àquele objetivo. Foram elencados pela DIREC como principais 

investimentos a serem contemplados no POA 2022: contratação de consultoria 

para assessoramento sobre a questão da energia nuclear, sobre a questão da 

UHE de Três Marias e estudo mais amplo sobre o Aquífero Urucuia; Plano de 

Segurança Hídrica Rio Paracatu; Campanha Eu Viro Carranca; Capacitação 

dos Irrigantes, Fossas Agroecológicas; Termo de cooperação UFAL; Cadastro 

de usuários, entre outros. O POA é divulgado e atualizado periodicamente nos 

sites do comitê e da APV. Acesso no site CBHSF em: POA 2022 - site CBHSF e  

POA 2022 - site APV  

- Elaboração da Matriz de Eficiência 2022/2025 - O Indicador 3 no Contrato de 

Gestão 028/2020 prevê a elaboração de uma matriz de eficiência. A Matriz de 

Eficiência é voltada à aplicação de recursos do CBHSF arrecadados no 

período de 2022 a 2025 e busca avaliar a eficácia da agência delegatária. Por 

ser um instrumento novo, nunca trabalhado, durante o ano de 2021 a DIREC se 

debruçou na construção deste instrumento, estabelecendo as prioridades e as 

ações prioritárias para alcance da meta deste indicador. A Deliberação 130, 

de 10 de dezembro de 2021, aprova a matriz de eficiência. Documento 

disponível em: DN aprova Matriz Prioridades CBHSF.  

- Pautas diversas e apresentação dos projetos em execução: a diretoria do CBH, 

ao longo do exercício, debateu diversas pautas relacionadas a apoios, 

campanhas, demandas diversas, apresentações e debates sobre os projetos 

financiados pelo comitê, além de tratar sobre ações e temáticas importantes 

para bacia como, por exemplo, discussões sobre a política de vazões no São 

Francisco.  

2.4. CTs   

As Câmaras Técnicas são instâncias compostas, na sua maioria (exceto CTAI - 

indicados dos Estados, CCrs, ANA e MDR) por membros titulares do Plenário do CBHSF 

que indicam seus representantes para compô-las. Elas têm por finalidade o exame de 

https://cbhsaofrancisco.org.br/contrato-de-gestao/acompanhamento-poa/
https://agenciapeixevivo.org.br/transparencia/aplicacao-dos-recursos/aplicacao-dos-recursos-arrecadados/
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/12/DELIBERACAO-CBHSF-No-130-2021-Matriz-de-eficiencia-2022-2025.pdf
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matérias específicas de cunho técnico- científico e institucional, para subsidiar a 

tomada de decisões do Plenário. 

Atualmente o CBHSF possui 6 Câmaras Técnicas: 

- CTIL: Câmara Técnica Institucional e legal  

- CTOC: Câmara Técnica de Outorga e Cobrança  

- CTPPP: Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos 

- CTCT: Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais 

- CTAI: Câmara Técnica de Articulação Institucional 

- CTAS: Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 

 

A Deliberação CBHSF nº 102/2018 dispõe sobre a organização e o funcionamento das 

Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A mesma 

pode ser acessada em: Deliberações - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco 

CTIL - Câmara Técnica Institucional e Legal 

A Câmara Técnica Institucional e Legal do CBHSF tem como principais competências: 

- Analisar as propostas e estudos relativos a assuntos de suas competências 

- Analisar as propostas de alteração do Regimento Interno do CBHSF e encaminhá-las 

ao Plenário para deliberação; 

- Examinar e mediar os processos relativos aos conflitos de uso de recursos hídricos da 

bacia do rio São Francisco; 

- Opinar sobre os aspectos constitucional, institucional, legal, regimental e técnica 

legislativa de proposições em debate no Comitê; 

- Oferecer subsídios para as manifestações do Comitê a respeito de problemas de 

ordem legal; 

- Examinar as matérias encaminhadas pelas demais Câmaras Técnicas do CBHSF, no 

que é pertinente às questões institucionais e legais.  

Abaixo as datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  

 

https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
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CTIL Link de acesso a Composição, Convocações e Memórias das reuniões 

05/02/2021 

CTIL - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

19/03/2021 

09/04/2021 

26/07/2021 

02/09/2021 

 

As principais pautas da CTIL em 2021, além de apresentação do conceito do Pacto 

das Águas e avaliação desta Deliberação, foi avaliar diversas deliberações 

apreciadas pelo Plenário em 2021, além de temas relacionados aos conflitos de uso.  

Além das análises jurídicas das deliberações e Contrato de Gestão, a CTIL conduziu 

procedimentos de conflito de uso em andamento: Procedimento de Conflito de Uso nº 

03/2015 - Piaçabuçu e Procedimento de Conflito de Uso nº 04/2019 - Grande. Durante 

as reuniões da CTIL, foram realizadas a apresentação do parecer final do 

Procedimento de Conflito de Uso nº 03/2015 e o parecer do Procedimento de Conflito 

de Uso nº 04/2019.  

Reuniões realizadas pela comissão processante do Procedimento Conflito nº 04/2019: 

- 19/03/2021 

- 26/07/2021  

 

Imagem da Reunião CTIL - formato virtual - realizada dia 02/09/2021 

 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctil/
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CTPPP - Câmara Técnica de Planos Programas e Projetos 

A Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos do CBHSF tem como 

competência: 

- Analisar e acompanhar a elaboração e o desenvolvimento do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (PRH-SF); 

- Propor sistemática e indicadores de acompanhamento da formulação e 

implementação do PRH-SF, repassando as informações atinentes ao seu 

desenvolvimento ao plenário do CBHSF. Analisar o Plano de Aplicação Plurianual 

(PAP), encaminhado pela entidade delegatária, formulando eventuais propostas de 

alteração. 

- E, segundo a Deliberação Normativa do CBHSF N° 91, de 15 de setembro de 2016, 

que aprova a atualização do PRH SF- período 2016/2025, delega a CTPPP o 

monitoramento da implementação do referido plano. 

A metodologia de trabalho da CTPPP vem sendo desenvolvida no monitoramento das 

ações prioritárias e demandas pela diretoria do comitê vinculadas aos eixos de 

atuação descritas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco.  Foram criados Grupos de Trabalho (GT) para acompanhamento das ações 

por eixo.  

O PRH SF estabeleceu seis eixos de atuação: 

Eixo I – Governança e Mobilização Social 

Eixo II – Qualidade de Água e Saneamento 

Eixo III – Quantidade de água e Usos múltiplos 

Eixo IV – Sustentabilidade Hídrica no Semiárido 

Eixo V – Biodiversidade e requalificação ambiental 

Eixo VI – Uso da terra e segurança de barragens 

O Eixo I – Governança e mobilização social encerra em si as questões institucionais e 

financeiras de gestão da bacia, com a coordenação institucional, o aprimoramento 

dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, a fiscalização de recursos hídricos, a 

educação e sensibilização ambiental, os processos de comunicação de informações 

ambientais e de participação social relacionados aos recursos hídricos na bacia do 

São Francisco. Para este eixo definiu-se seis metas e oito atividades.  

As questões relacionadas com aspectos qualitativos dos recursos hídricos estão 

incluídas no Eixo II – Qualidade da água e saneamento. Entre outros temas, neste eixo 

estão incluídas ações dirigidas à qualidade da água superficial e subterrânea e ao seu 

monitoramento, aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos e coleta e disposição de resíduos. Engloba seis metas e dez atividades.  
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O Eixo III – Quantidade de água e usos múltiplos abrange a relação entre oferta e 

procura de água, a compatibilização dos vários usos, incluindo não consultivos, como 

a produção hidroelétrica, e a preservação de impactos de eventos hidrológicos 

externos. São também aqui incluídas ações relacionadas com o monitoramento 

quantitativo e as vazões ambientais. Para este eixo definiram-se duas metas e nove 

atividades. 

O Eixo IV – Sustentabilidade hídrica do semiárido contempla um conjunto de 

atividades complementares e outras já consideradas em outros eixos, de forma a 

assegurar o atingimento completo dos objetivos definidos para a sustentabilidade 

hídrica dessa região, que abrange 54% da bacia. Este eixo engloba três metas e três 

atividades. 

O Eixo V – Biodiversidade e requalificação ambiental abarca todos os temas 

relacionados às unidades de conservação ambiental e paisagística, à cobertura 

vegetal, incluindo desmatamento e degradação, bem como à recuperação de 

habitats e solos danificados. Para o eixo definiram-se três metas e três atividades. 

Já o Eixo VI – Uso da terra e segurança de barragens, diz respeito à articulação da 

gestão com a gestão do uso do solo, com particular destaque ao papel dos 

municípios, e ao estudo, acompanhamento e divulgação da situação de 

implementação da política de segurança de barragens. Este eixo engloba duas metas 

e duas atividades.  

Abaixo as datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação 

relacionada à câmara.  

CTPPP Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

15/01/2021 

CTPPP - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 01/02/2021 

20/08/2021 

 

Em 2021 a CTPPP trabalhou principalmente nas seguintes pautas:  

- Sistema de Informações: A CTPPP possui representante do GT SIGA, que com 

outros atores, acompanham o trabalho desenvolvido pela empresa 

contratada.  

- Enquadramento: A CTPPP possui representantes do GT Enquadramento e 

trabalhou de forma conjunta com a Agência Peixe Vivo e o consultor 

contratado.  

- Procedimento para seleção de propostas para elaboração de projetos de 

sistemas de esgotamento sanitário. O Representante da Câmara Márcio 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctppp/
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Pedrosa apresentou proposta para esse procedimento e o GT Saneamento foi 

envolvido no processo para contribuições.  

Nas reuniões da Câmara a Agência Peixe Vivo apresenta o status de todos os 

principais projetos demandados pelo CBHSF para acompanhamento. 

Imagem: Reunião CTPPP - formato híbrido - realizada dia 20/08/2021 

 

CTOC - Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 

A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do CBHSF tem as seguintes competências: 

- Propor procedimentos, mecanismos e critérios gerais para a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos; 

- Analisar e propor, no âmbito das competências do CBHSF, diretrizes complementares 

para a implementação e aplicação da cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

- Avaliar todas as propostas de legislação relativas à cobrança pelo uso da água e 

respectivas regulamentações, bem como aquelas que prevejam a utilização de 

recursos advindos da cobrança pelo uso da água, observado a legislação do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 

- Propor limites e condicionantes de cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

 - Emitir relatórios sobre as propostas de cobrança apresentadas pelo CBHSF; 
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- Avaliar as experiências em curso, ou implementadas, dos processos de cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos, considerando procedimentos adotados e resultados 

obtidos. 

Em 2021 a CTOC realizou uma reunião cujos documentos poderão ser acessados no 

link abaixo.  

CTOC Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

21/06/2021 CTOC - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

 

As pautas principais debatidas pela câmara foram sobre a apresentação dos 

resultados dos projetos e metas do PAP 2021-2025 que dispõe sobre o 

aerolevantamento no trecho incremental do Rio São Francisco e instrumentos de 

outorga e cobrança como a CTOC pode contribuir para alcançá-las.  

 

 

Imagem: Reunião CTOC -  realizada dia 21/06/2021 

 

CTAS - Câmara Técnica de Águas Subterrâneas 

A Câmara Técnica de Águas Subterrâneas tem como atribuição: 

- Detalhar e propor medidas de implementação para os componentes do PRH-SF que 

tratam de águas subterrâneas; 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctoc/
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- Discutir e propor a inserção da gestão de águas subterrâneas nas Políticas Estaduais 

de Recursos Hídricos; 

- Propor a compatibilização da legislação relativa à exploração e a utilização 

proteção destes recursos no âmbito dos estados integrantes da bacia hidrográfica do 

rio São Francisco, observadas as deliberações do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos; 

- Propor mecanismos institucionais de integração da gestão das águas superficiais e 

subterrâneas; 

- Manifestar-se sobre assuntos que lhes forem encaminhados pelas instâncias do 

CBHSF;  

- Propor mecanismos de monitoramento, controle, fiscalização, proteção e 

gerenciamento das águas subterrâneas; 

- Analisar e propor ações visando minimizar ou solucionar eventuais conflitos pelo uso 

dos recursos hídricos subterrâneos; 

- Relatar e submeter à decisão do Plenário os assuntos que lhe forem apresentados. 

 

Abaixo, datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação relacionada 

à câmara.  

CTAS Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

10/03/2021 

CTAS - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

08/06/2021 

 

Em 2021 a CTAS focou nas apresentações do status do Projeto Urucuia – APV e 

representantes da CTAS no GT, que conta com relatórios detalhados como o relatório 

1: apresenta um compilado de estudos e dados existentes sobre a região de interesse. 

Relatório 2: apresenta uma análise crítica dos aspectos legais, técnicos e políticos dos 

entes federados nas questões relacionadas ao uso e à gestão das águas superficiais e 

subterrâneas. Relatório 3 (parte 1): fornecimento de imagens brutas com enfoque no 

uso das águas na bacia de interesse. Relatório 3 (parte 2): imageamento detalhado e 

elaboração de mapas com enfoque no uso das águas na bacia de interesse. 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctas/
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Relatório 4: estimativa das vazões afluentes das bacias do rio Carinhanha, rio Corrente 

e rio Grande para o lago de Sobradinho e dos volumes explotados dos diversos 

mananciais. Relatório final: entrega de produto final, que consiste em um relatório 

conclusivo consolidado. 

 

 

Imagem: Reunião CTAS -  realizada dia 08/06/2021 

 

CTCT - Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais 

A Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais do CBHSF tem competências de: 

- Atuar como fórum de integração dos povos tradicionais e comunidades ribeirinhas 

do âmbito da bacia hidrográfica do rio São Francisco; 

- Representar os interesses do segmento (povos/comunidades tradicionais) junto ao 

CBHSF; 

- Recomendar à DIREC às demandas deste segmento; 

- Sugerir ações/projetos voltados para a preservação cultural da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco; 

- Fortalecer a pauta dos povos/comunidades tradicionais nas discussões do CBHSF e 

na execução das ações a serem aprovadas com recursos da cobrança. 

Abaixo data da reunião realizada e link de acesso à documentação relacionada à 

câmara.  
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CTCT Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

07/04/2021 
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-

gts/ctct/  

 

A reunião realizada em 2021 teve como foco a discussão sobre o Processo eleitoral 

CBHSF – Quilombolas e Indígenas e a apresentação dos módulos do SIGA.  

 

Imagem: Reunião CTCT  -  realizada dia 07/04/2021 

 

CTAI - Câmara Técnica de Articulação Institucional 

A Câmara Técnica de Articulação Institucional do CBHSF tem competências de: 

- Atuar em estreita articulação com os respectivos Sistemas Estaduais de Gestão de 

Recursos Hídricos, com os Comitês de Bacias Hidrográficas de rios Afluentes e com as 

Câmaras Consultivas Regionais (CCR); 

- Propor formas de articulação e integração das ações dos Estados, do Distrito Federal, 

da União e municípios na implementação das suas competências na gestão das 

águas na Bacia Hidrográfica do rio São Francisco; 

- Atuar como fórum de integração das ações dos Comitês de Bacias de rios Afluentes 

do CBHSF, estreitamente articuladas com as CCR; 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctct/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctct/
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- Apresentar propostas relativas à Comissão Eleitoral e às etapas, procedimentos, 

calendário e demais providências para a renovação dos membros do CBHSF.  

Abaixo data da reunião realizada e link de acesso à documentação relacionada à 

câmara.  

CTAI Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

03/09/2021 CTAI - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

 

A reunião realizada em 2021 teve como foco os informes sobre o Processo Eleitoral 

CBHSF, apresentação do SIGA SF e a apresentação da ferramenta de disponibilização 

do POA 2021.  

 

Imagem: Reunião CTAI  -  realizada dia 03/09/2021 

 

2.5. Grupos de Trabalho  

 

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

O Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBHSF foi criado 

em atendimento ao estabelecido no Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010, 

celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e Agência Peixe Vivo, 

instrumento que tem como objetivo o alcance, pela Agência Peixe Vivo, das metas 

constantes no Programa de Trabalho deste contrato, no exercício o de suas funções 

de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/ctai/
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O GACG tem as seguintes competências, segundo a Deliberação Normativa do 

CBHSF nº 98/2017: 

- Acompanhar física e financeiramente a execução do Contrato de Gestão e 

avaliar a performance dos partícipes deste contrato tendo como referência o 

atendimento das ações priorizadas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco e no Plano de Aplicação Plurianual vigente; 

- Solicitar a presença de especialista, quando necessário, nas reuniões do GACG 

para auxílio e esclarecimentos no cumprimento de suas competências; 

- Propor revisões e aperfeiçoamentos ao Contrato de Gestão, com vistas a 

estabelecer novas estratégias para otimizar as ações propostas no respectivo 

Programa de Trabalho; 

- Acompanhar a execução do PAP; 

- Apresentar sugestões à proposta de elaboração do Plano de Aplicação 

Plurianual, a ser encaminhado para aprovação do Plenário do CBHSF; 

- Emitir parecer sobre o Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão de 

Avaliação do Contrato de Gestão da ANA; 

- Elaborar Relatório Anual de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria 

Colegiada do Comitê; 

- Atuar como facilitador no contexto da relação entre contratante, contratada 

e interveniente no âmbito do Contrato de Gestão; 

- Requisitar à Agência Peixe Vivo relatório contendo informações a respeito da 

execução físico-financeira dos contratos decorrentes das demandas do CBHSF. 

Abaixo, datas das reuniões realizadas e link de acesso à documentação relacionada 

à câmara.  

GACG Link de acesso a Composição, Convocação e Memórias das reuniões 

05/02/2021 

GACG - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 19/02/2021 

30/08/2021 

 

https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/cacg/
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Imagem: Reunião GACG - formato virtual - realizada em 30/08/2021 

 

Em 2021, o GACG debruçou sobre o novo Contrato de Gestão 028/ANA/2020, além 

da análise do Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) de 2021 e elaboração 

de parecer sobre o Relatório de Gestão da Agência Peixe Vivo no exercício 2020. 

GT Urucuia 

O Grupo de Trabalho - GT Urucuia foi estabelecido no âmbito da Câmara Técnica de 

Águas Subterrâneas - CTAS com o intuito de acompanhar a elaboração de estudo 

para entendimento da utilização das águas na área de influência do Aquífero Urucuia 

e Aquífero Cárstico na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, contratado por meio 

do Ato Convocatório Nº 022/2020. 

Ao todo, foram realizadas 06 reuniões do GT Urucuia, sendo 05 virtuais e 01 presencial - 

em Salvador/BA - para avaliação dos Relatórios e Produtos entregues pela empresa 

responsável pela elaboração do estudo. 
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Imagem: Reunião GT Urucuia realizada em Salvador/BA no dia 08/12/2021 

 

Além do GT Urucuia, o CBHSF encaminhou representação para participação em vários 

Grupos de Trabalho relacionado aos Projetos financiados pelo CBHSF como 

Enquadramento e Acompanhamento da Gestão do Canal do Sertão Alagoano.     

 

2.6. Eventos 

Webinário: “Desafios da Segurança Hídrica na Bacia do São Francisco” 

Data: 22 de março de 2021 

O primeiro evento de 2021 foi um webinário, realizado no Dia Mundial da Água, 22 de 

março de 2021 com o tema “Desafios da Segurança Hídrica na Bacia do São 

Francisco”. O mesmo contou com a participação do presidente do CBHSF, à época, 

Sr. Anivaldo Miranda e dos convidados Sr. João Suassuna e Professor Valmir Pedrosa da 

UFAL.  

O debate versou sobre o papel da água na estabilidade nacional, tendo em vista que 

o rio São Francisco atravessa fronteiras geográficas, ligando as regiões Nordeste e 

Sudeste, passando por diversas culturas e grandes contrastes populacionais, 

apresentando áreas com elevados níveis de riqueza e densidade demográfica e 

outras com reduzidos níveis de renda e densidade populacional.  Neste cenário, a 

preocupação com a garantia de água para os usos múltiplos da bacia é um tema 

que precisa estar em permanente discussão.  
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Link de acesso à gravação: Webinário CBHSF - Desafio Segurança Hídrica BHSF  

 

Webinário: “Flexibilização das vazões e seus impactos na bacia hidrográfica do Rio 

São Francisco” 

Data: 03 de junho de 2021 

Como ação da Campanha anual em Defesa do Velho Chico, o CBHSF realizou, no dia 

03 de junho um webinário que debateu sobre a questão da flexibilização das vazões 

na bacia hidrográfica do rio São Francisco. O debate contou com a participação de 

especialistas da área e foi mediado pelo, então presidente à época, Sr. Anivaldo 

Miranda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acesso à gravação: Webinário CBHSF - Flexibilização Vazões BHSF  

https://www.youtube.com/watch?v=uGvCl318X7I&t=768s
https://www.youtube.com/watch?v=r-gFo2o87DY&t=166s
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Live Cultural Vozes do Rio 

Data: 16 de junho de 2021 

Como parte das atividades da campanha “Eu viro carranca para defender o Velho 

Chico”, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), realizou uma 

live cultural Vozes do Rio. Em um bate-papo descontraído com os cantores Tinga das 

Gerais, Paulo Araújo, Targino Gondim e a cantora Wilma Araújo, com apresentação 

de Élio Domingos, o público pode conhecer o rio São Francisco em ritmo de prosa e 

música, “da nascente à foz”.  

Link de acesso: Live Cultural Vozes do Rio  

 

Webinário: “Cobrança pelo uso da água e sua eficiência enquanto instrumento de 

gestão na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” 

Data: 29 de julho de 2021 

 

 

A cobrança pelo uso da água é prevista pela Política Nacional de Recursos Hídricos, 

instituída pela Lei nº 9.433/97. Possui os seguintes objetivos: obter verba para a 

recuperação das bacias hidrográficas brasileiras, estimular o investimento em 

despoluição, dar ao usuário uma sugestão do real valor da água e incentivar a 

utilização de tecnologias limpas e poupadoras de recursos hídricos. Esse foi o tema 

central do webinário realizado pelo CBHSF em 2021. O evento contou com a 

participação do Sr. Anivaldo Miranda como moderador e apresentações dos senhores 

https://www.youtube.com/watch?v=g5nQTqdQLOU&t=84s
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Pedro Lucas, Deivid Oliveira e Almacks Silva que explanaram sobre estudos e 

experiências de implementação da cobrança.  

Link de acesso a gravação: Webinário CBHSF - Cobrança  

 

2.7. Processo Eleitoral CBHSF  

O Processo Eleitoral para renovação de membros do CBHSF para a Gestão 2021-2025 

foi aberto a partir do Edital de Convocação 01/2021, publicado em 28 de janeiro do 

mesmo ano. O Processo visava preencher vagas de representantes de diversos 

segmentos de Usuários, Organizações Civis, Poder Público Municipal, Povos Indígenas e 

Quilombolas. 

Em 08 de fevereiro de 2021, por meio da Portaria DIREX/CBHSF Nº 15, foram designados 

os seguintes representantes para comporem a Comissão Eleitoral: 

I – Maria de Lourdes Amaral Nascimento, representando o Governo do Estado 

de Minas Gerais 

II – João Bastos Neto, representando o Governo do Estado da Bahia 

III – Rafael A. Miranda Avelar de Freitas, representando o Governo do Estado de 

Alagoas 

IV – Patrícia Prado Cabral Souza, representando o Governo do Estado de 

Sergipe 

V – Nilson Henrique da Silva, representando o Governo do Estado de 

Pernambuco 

VI – Flávia Simões Ferreira Rodrigues, representando a Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico – ANA 

Devido ao cenário de pandemia e às medidas de combate ao novo coronavírus, o 

Processo Eleitoral 2021-2025 aconteceu em formato 100% virtual pela primeira vez no 

âmbito do CBHSF – o que representou um grande desafio, uma vez que cada 

segmento possuía uma dinâmica diferente. Apesar da opção de envio de 

documentação de habilitação no processo via Correios, a grande maioria dos inscritos 

optou pelo envio por e-mail. 

O calendário proposto inicialmente previa a realização das plenárias eleitorais de 

todos os segmentos entre os dias 30 de junho e 09 de julho de 2021. Entretanto, após 

revisão da fase de habilitação do Grupo 3 - Organizações não governamentais, 

verificou-se que os critérios estabelecidos na Resolução DIREC/CBHSF nº 114, de 28 de 

janeiro de 2021 não foram atendidos, notadamente quanto ao disposto no art. 12, 

inciso V, desta norma. Por esse motivo, a Comissão Eleitoral resolveu por meio do Ato 

https://www.youtube.com/watch?v=KKa8KLhTz9c
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01/2021 da Comissão Eleitoral cancelar toda a fase de habilitação das organizações 

civis deste segmento, para realizar um novo procedimento de habilitação com 

abertura de novos prazos para envio de documentação, análise da Comissão Eleitoral 

e recursos. 

A alteração no cronograma foi formalizada por meio da Resolução DIREC/CBHSF Nº 

126 de 2021, modificando apenas as etapas relacionadas ao segmento de 

Organizações não governamentais e mantendo a data da posse conforme planejado 

inicialmente. 

As plenárias eleitorais aconteceram conforme quadro abaixo: 

Data Horário Plenária 

07/07/2021 

09h - 12h Poder Público Municipal - Prefeituras 

da Bahia 

14h - 17h Poder Público Municipal - Prefeituras 

de Pernambuco 

08/07/2021 
09h - 11h Poder Público Municipal - Prefeituras 

de Alagoas 

09/07/2021 
09h - 13h Poder Público Municipal - Prefeituras 

de Minas Gerais 

12/07/2021 

  

09h - 11h 

Abastecimento urbano – Minas 

Gerais 

Abastecimento Urbano - Bahia 

14h - 16h 

  

Abastecimento Urbano – Alagoas, 

Sergipe e Pernambuco. 

13/07/2021 

09h - 12h Indústria e Mineração – Minas 

Gerais 

09h - 10h30 Indústria e Mineração – Bahia e 

Pernambuco 

14h - 16h 

  

Pesca, Turismo e Lazer – Minas 

Gerais e Pernambuco 
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14h - 17h 

  

Pesca, Turismo e Lazer - Bahia 

Pesca, Turismo e Lazer - Alagoas 

14/07/2021 

09h - 12h Irrigação e Uso Agropecuário – 

Minas Gerais 

09h - 12h Irrigação e Uso Agropecuário – 

Pernambuco e Sergipe 

11h - 12h30 Hidroviário - Bahia 

14h - 17h Irrigação e Uso Agropecuário - 

Bahia 

15/07/2021 

09h - 12h Consórcio – Minas Gerais 

Consórcio - Bahia 

14h - 16h 

  

Organizações técnicas de ensino e 

pesquisa – Minas Gerais 

Organizações técnicas de ensino e 

pesquisa - Bahia 

16/07/2021 

09h - 12h Organizações técnicas de ensino e 

pesquisa - Pernambuco 

Organizações técnicas de ensino e 

pesquisa - Sergipe 

14h - 16h Organizações técnicas de ensino e 

pesquisa – Alagoas 

19/07/2021 

9h - 11h Poder Público Municipal - Prefeituras 

de Sergipe 

22/07/2021 09h - 12h Quilombolas 

23/07/2021 09h - 12h Indígenas 
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17/08/2021 

09h ONG - Bahia 

14h ONG – Pernambuco e Sergipe 

18/08/2021 

09h ONG – Minas Gerais 

15h ONG - Alagoas 

Todas as reuniões de eleição dos segmentos por estados foram realizadas no formato 

virtual. Os representantes eleitos foram convocados para posse na Plenária do CBHSF 

realizada em Maceió/AL nos dias 15 e 16 de setembro de 2021. 

Documentos Relacionados Link de acesso 

Edital de Convocação CBHSF 

01/2021 

https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-

content/uploads/2021/02/EDITAL-01-2021-PROCESSO-

ELEITORAL.pdf 

Portaria DIREX/CBHSF Nº 15/2021 
https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/02/POR

TARIA-DIREX-Nº-15-COMISSÃO-ELEITORAL.pdf 

Resolução DIREC/CBHSF nº 114 

https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2021/01/RES

OLUÇÃO-DIREC-Nº-114-2021-PROCESSO-ELEITORAL-

2021.pdf 

Ato 01/2021 da Comissão 

Eleitoral 

https //cbhsaofrancisco.org.br/ p-

content/uploads/2021/02/ATO-No-1-COMISSA O-

ELEITORAL-2021.pdf 

Resolução DIREC/CBHSF Nº 

126/2021 

https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-

content/uploads/2021/02/RESOLUC  A O-DIREC-No-126-

Altera-CALENDA RIO-Eleitoral-ONG.pdf 

Atas Reuniões da Comissão 

Eleitoral 

https://processoeleitoralcbhsf2021.com.br 

https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/novidades/cbhsf-

lanca-edital-de-convocacao-para-participacao-no-

processo-eleitoral-para-renovacao-de-membros/ 

Atas Plenárias Eleitorais 
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/atas-dos-

processos-eleitorais/ 

  

https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2021/02/EDITAL-01-2021-PROCESSO-ELEITORAL.pdf
https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2021/02/EDITAL-01-2021-PROCESSO-ELEITORAL.pdf
https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2021/02/EDITAL-01-2021-PROCESSO-ELEITORAL.pdf
https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2021/02/ATO-No-1-COMISSA%CC%83O-ELEITORAL-2021.pdf
https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2021/02/ATO-No-1-COMISSA%CC%83O-ELEITORAL-2021.pdf
https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2021/02/ATO-No-1-COMISSA%CC%83O-ELEITORAL-2021.pdf
https://processoeleitoralcbhsf2021.com.br/
https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/novidades/cbhsf-lanca-edital-de-convocacao-para-participacao-no-processo-eleitoral-para-renovacao-de-membros/
https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/novidades/cbhsf-lanca-edital-de-convocacao-para-participacao-no-processo-eleitoral-para-renovacao-de-membros/
https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/novidades/cbhsf-lanca-edital-de-convocacao-para-participacao-no-processo-eleitoral-para-renovacao-de-membros/
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3. Regimento Interno 

Acesso ao Regimento Interno e alterações: Regimento - CBHSF 

4. Relação dos membros e segmentos com nome 

A partir de 2021, a diretoria do CBHSF resolveu não publicar no seu sítio eletrônico os 

dados relacionados ao telefone e endereço eletrônico de seus membros 

considerando as orientações da lei de proteção dos dados.  

Acesso à composição do plenário: Plenário - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco 

5. Deliberações aprovadas em 2021 

Acesso às Deliberações Normativas CBHSF aprovadas no exercício: Deliberações - 

CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

6. Demais documentações 

Moções: Moções - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

Termos de parceria: Termos de Parceria - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco  

Plano de Recursos Hídricos da BHSF 2016-2025: PRHSF - SIGA  

Instruções, Pareceres e Atos: Instruções, Pareceres e Atos - CBHSF 

Portarias DIREX: Portaria DIREX - CBHSF : CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco 

Siga São Francisco: https://siga.cbhsaofrancisco.org.br/  

Site: https://cbhsaofrancisco.org.br/  

Publicações: https://issuu.com/cbhsaofrancisco   

Vídeos: https://www.youtube.com/user/cbhsaofrancisco 

Rádio CBHSF: https://soundcloud.com/cbhsaofrancisco 

Fotos: https://www.flickr.com/photos/cbhriosaofrancisco/albums 

 

Câmara Consultiva Regional do Alto São 

Francisco 

2019 

https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/regimento/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/instancias/plenario/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/deliberacoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/mocoes/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/termos-de-parceria/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/termos-de-parceria/
https://siga.cbhsaofrancisco.org.br/#plan
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/instrucoes-e-pareceres/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/portaria-direx/
https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/portaria-direx/
https://siga.cbhsaofrancisco.org.br/
https://cbhsaofrancisco.org.br/
https://issuu.com/cbhsaofrancisco
https://www.youtube.com/user/cbhsaofrancisco
https://soundcloud.com/cbhsaofrancisco
https://www.flickr.com/photos/cbhriosaofrancisco/albums

